PO-II-370/ZZP-3/31/13

Szczecin, dnia 11 lipca 2013r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: remont kapitalny silnika głównego na jednostce
k/h Galaktyka wraz z jego demontażem, posadowieniem i ustawieniem silnika po
remoncie względem przekładni PO-II-370/ZZP-3/27/13

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759), Zamawiający wprowadza
następującą zmianę:
ZMIANA załącznika Nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ
......................................................
pieczęć Wykonawcy
nr faksu: …………………………
nr telefonu: ………………………
FORMULARZ OFERTOWY
Ja, niżej podpisany
..........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..........................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h „Galaktyka” wraz z jego
demontażem, posadowieniem i ustawieniem silnika po remoncie względem
przekładni
1. Oferuję wykonanie całości zamówienia (Część C,D,E,F) zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia:
wartość netto ....................PLN (słownie…………………………...................
……………………………………………………………………………….złotych)
powiększona o podatek VAT w kwocie …………...... PLN
(słownie: ............................................................................................złotych),
wartość brutto …………………..PLN (słownie ……………………………...
………………………………………………………………………………..złotych).
1.1 Oferuję wykonanie zamówienia, nie uwzględniając prac związanych z montażem
nowego agregatu hydraulicznego - część D, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia :
wartość netto ....................PLN(słownie…………………………...................
……………………………………………………………………………….złotych)
powiększona o podatek VAT w kwocie …………...... PLN
(słownie: ............................................................................................złotych),
wartość brutto …………………..PLN (słownie ……………………………...
………………………………………………………………………………..złotych).
2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie 33 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokołu udostępnienia jednostki do remontu
3. Udzielamy gwarancji : 12 m-cy na prace remontowe, 24 miesiące na nowe
urządzenia

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferta zawiera / nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
•

Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym
zakresie prawa polskiego.

………………………………….
(data i podpis Wykonawcy)
**

niewłaściwe skreślić

